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 פרוטוקול

ערב טוב לכולם, אני מקווה שהחג עבר בשלום על כולם, שנהניתם,  :כידור ושי כחלוןש

רבה אנשים, בהבדל שהיה כיף, שליל הסדר היה נעים ונחמד ובחיק ה

וה שהוא האחרונות. מי שנסע לחו״ל, אני מקו ממה שהיה בשנתיים

ישיבה על התקציב, אני מזכירה לכולם נו בנהנה, אני נהניתי מאוד. אנח

. אנחנו 2022שזו ההזדמנות האחרונה שלנו לאשר את תקציב 

שהיא ישיבות, ישיבה שהיא ישיבה מיוחדת  3מתחילים, יש לנו היום 

שיבה אחרי זה, ישיבה יב ובתוכנית הפיתוח. הישתעסוק בתקצישיבה 

שלוש המניין, הישיבה אחרי זה היא ישיבה שלא מן המניין.  מן

הישיבות גם יחד, צריך הרבה מאוד סבלנות מצד כולם. אני יודעת שזה 

קצת עומס של נושאים, אבל אלה נושאים שחשוב לדון בהם ולהתקדם 

 איתה אנחנו פותחים בעצם, שזו ישיבהאיתם. בעניין ישיבת התקציב ש

ם החמישית שאנחנו מתכנסים כדי . אני מזכירה לכולם, זו הפע78מס׳ 

הישיבה הזו גם, אני מזכירה  וכדי לאשר אותו. 2022יב לדון בתקצ

לכולם, שהיא בעצם אורכה שניתנה על ידי משרד הפנים שכן, אנחנו 

שר את זה מתוקף ניתנה לנו האפשרות והזכות לא 31/3 -בעצם עד ה

לאפשר מועד הזה, משרד הפנים קיבל החלטה התקנות וככל שעבר ה

אני באמת מזמינה את כולם לנו אורכה נוספת כדי לדון בתקציב. 

לקיים דיון ענייני בתקציב ואני גם מזמינה את כולנו להצביע בעד 

התקציב הוא בעצם  –התקציב. אני אומרת מהסיבה המאוד פשוטה 

של העיר ום י-םלת של העירייה לנהל את שגרת היוהבסיס של היכו

והעיר זה תושבים ותושבות שגרים כאן, על כל המשתמע מזה. אני 



 

 
 
 

בן לא אומרת לכם איך תצביעו, אבל אני רוצה לקוות שאחרי כמו

שאנחנו דנים בתקציב בפעם החמישית וכולנו כבר די מכירים את רזי 

יב. אני גם חושבת התקציב, שבאמת הלב יהיה חפץ לאשר את התקצ

, שבישיבות האחרונות, לפחות אני מזכירה לכולםשבסופו של יום, ו

בית מחברי מועצת העיר שיושבים , גם מרבשתי הישיבות האחרונות

כאן, קיבלו ואושר, לפחות מבחינת הקואליציה, אושרו הדרישות 

שלכם כפי שהצגתם אותן ואני מאוד מקווה שבאמת, העיתוי, האורכה 

שר את התקציב ת והנוספת תאפשר לכולנו לאת החמישיוההזדמנו

יום שלה. -היוםר לנו לנהל את העירייה ואת שגרת ובעיקר, תאפש

עניין הזה, אני גם אומר שאנחנו חתומים על הסכם קואליציוני עם ב

יגאל, יגאל הצטרף לקואליציה, כולנו חתומים איתנו על הסכם 

ני גם אחר כך אעביר לכם קואליציוני, הוא הציג את הדרישות שלי, א

עביר לכם את זה די שהוא יעמוד מול עיניכם. אנחנו נאת ההסכם כ

 במייל. 
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זהו, אז אנחנו מתחילים עם דיון התקציב. אני יוצאת מנקודת ההנחה  שושי כחלון כידור:

עדיין בתוקף, זאת אומרת  שכל ההשגות שעלו ונדונו הן השגות שהן

אני יוצאת מנקודת ההנחה שמה שלפחות מבחינתנו,  -רגעאני פה רוצה 

ועצת העיר, אנחנו גם ממשיכים להתחייב ולקיים הועלה על ידי חברי מ

שהוגשו עד היום, אותו ואם יש לכם השגות נוספות אחרות על ההשגות 

 אז מן הסתם, זה הזמן להעלות אותן. בבקשה.

פשוטה, שעברנו אותה היא לא  , מכיוון שיש, התקופהאני רוצה להציע :צבי ימין

ד גבוה, לאור זה שיש חודשים. אני חושב שיש סף רגישות מאו 5כמעט 

, כי סך הכל מדובר בסכום מאוד את הדרישות של כל חברי האופוזיציה

את זה ואני מאוד מצומצם, לבוא ומרצון טוב שלך לפני הצבעה, לאשר 

שכרגע הוא ולל יגאל שאמרת צדדים יהיו מאושרים, כחושב שכל ה



 

 
 
 

ר וכולל חברי האופוזיציה, כולל חברי הקואליציה. מדובאיתך חתום 

ואפשר אפילו להתכנס לפחות מזה,  1,674,000בסכום יחסית פעוט של 

וזה דבר כדי שגם את וגם כולנו, כולל התושבים, יהיו מרוצים 

 דקות ... 5עובר בלי שום  להחלטתך, בהינף יד ותראי איך התקציב

כל ההשגות אתם איציק, אתה יכול להציג את הכל כמו שאתה רוצה,  :כידור שושי כחלון

לים להציג ובכל מקרה, כל השגה כזו היא השגה שאנחנו מצביעים יכו

 בסדר?עליה בנפרד, כמו שעשינו גם בדיונים הקודמים. 

ם במסמך שלך, אני לא הבאתי רוב ההשגות שמופיעות פה, מופיעות ג איציק בראון:

ק עדכנו, יש לנו לפעמים איזה שהם חילוקי דעות על ו רנחנאותו. א

מה אנחנו מבקשים.  –משניים. הטבלה הראשונה הסכומים וזה מורכב 

, כדי ... חלק ממקורות המימון, דרך מקורות המימון –הטבלה השנייה 

נו היינו אגב, ענבל עצמה כתבה אותם בהשגות הקודמות, וחלק אנח

כמקשה אחת. אם את נחנו מגישים אלו השגות שא צריכים להוסיף.

אוקיי, אז אני  אחת.-אחת, אני אקרא אחת-רוצה שאנחנו נקרא אחת

חוזר, דף ההשגות שלנו מורכב מהטבלה הראשונה, העליונה, שזה 

אלה מקורות המימון מתוך ספר , הבקשות. הטבלה שאחריה, הדרישות

ה יש את הנושא של תוכנית הפיתוח. אין התקציב שקיבלנו ולמט

 3תוכנית הקרנות, יש לתוכנית הפיתוח, שאנחנו מבקשים התייחסות ל

שניים אנחנו יודעים את הסכום, השלישי זה המקווה, תב״רים, 

זה מה שאנחנו מבקשים. אתם יכולים ללמוד את זה, הנתונים אצלך. 

סעיף. מקורות  Perולהצביע  סעיף-אתם יכולים, אני יכול לקרוא סעיף

 ה הכל. המימון, הם מופיעים פ

 מה שונה ממה שאישרנו? שי רומנו:

גמה, מה שאתם מוכנים לתנועות הנוער או לזה, אני אתן לך דוגמה. דו איציק בראון:

 הגדלתי.

אז אני מבינה, אני אקריא ואתם תגידו לי אם אני מבינה נכון או לא  :כידור שושי כחלון

ני אני אקריא בקול רם, בסדר? א ם להקריא?נכון, או שאתם רוצי



 

 
 
 

הצעת התקציב של ילים. תרבות יהודית, אקריא בקול רם. אנחנו מתח

אלף  200אלף שקלים, אוקיי? הצעה לאחר השגה,  150דברת על מ 2022

אלף שקלים. אוקיי? את זה הבנתי. זה חדש  50שקלים, התוספת היא 

כי אנחנו הוספנו יותר  ולא חדש, כי תכף אני אגיד למה זה לא חדש,

תמיכות תחום  להגיע להבנה בעניין הזה. בסדר? הלאה. ואז אנחנו נוכל

אלף שקלים, הצעה לאחר  200מדברת על  2022הספורט, הצעת תקציב 

אלף  500אלף שקלים, התוספת מדברת על  700השגה מדברת על 

 שקלים. אני לא יודעת מה זה שושי,

 )מדברים ביחד(

לוגית בחינוך, הצעה בתקציב היא אני ממשיכה. תמיכות מצוינות טכנו  :ורכיד שושי כחלון

וסך הכל, התוספת היא  63,500אלף שקלים, הצעה לאחר השגה זה  20

. אני הבנתי את כל מה שכתוב כאן, אני כרגע מבינה וגם כולכם. 43,500

 2022זו לא שפה שהיא לא מובנת. תמיכות תנועות נוער, הצעת תקציב 

ם, סך הכל אלף שקלי 700ף שקלים, הצעה לאחר השגה אל 250

, 2022ר וסירוס חתולים, הצעת תקציב אלף שקלים. עיקו 450התוספת 

אלף  80אלף שקלים, תוספת  220אלף שקלים, הצעה לאחר השגה,  140

אלף שקלים,  405עומדת על  2022שקלים. פינוי מחזור, הצעת תקציב 

שקלים. אלף  45ך התוספת אלף שקלים, ס 450הצעה לאחר השגה 

, 2022בהצעת התקציב של  אלף שקלים 154בישוב, הדברת מזיקים 

. מלגות 25,500קלים, סך הכל התוספת אלף ש 180הצעה לאחר השגה, 

אלף שקלים, הצעה לאחר השגה  60 2022סטודנטים, הצעת תקציב 

אלף שקלים. שיפוצי קיץ, הצעת  40אלף שקלים, התוספת היא  100

חר השגה עומדת על אלף שקלים, הצעה לא 140עומדת על  2022תקציב 

פני  אלף שקלים. בית ספר 160כל התוספת אלף שקלים, סך ה 300

אלף שקלים בתקציב, הצעה  70מאיר השתתפויות, ההצעה עומדת על 

אלף שקלים. סלי  180אלף שקלים, סך הכל התוספת  250לאחר השגה 

לא נכון שאין היום, אבל בסדר.  מזון למשפחות מצוקה, אין היום, זה



 

 
 
 

אוקיי? שנה, שתדעו. אלף שקלים, זה לא רשום ככה, אבל לא מ 300יש 

ק יש משהו אחד שכדאי שאתם תדעו, שנבחרים שכר, אלו ההשגות. ר

הכניסה של יגאל לקואליציה, יש לה משמעות כלכלית, אוקיי? שאתם 

קלים. אלף ש 320לא גילמתם אותה בחשבון, בסדר? אתם הורדתם 

ומרת לכם, אין מצב ני כבר אעכשיו, אאלף שקלים.  320הורדתם 

בוד, אני מבינה שזה להפחית בפעולות הסברה ויחסי ציבור, עם כל הכ

קשה מאוד בעיניים לכולם כשעושים פה הסברה ויחסי ציבור, אבל גם 

 אלף שקלים הם לא סכום בכלל שעירייה יכולה להתהדר בו 185

ולים א משהו שאנחנו יכרה ויחסי ציבור. זה לכשמדובר בפעולות הסב

אגיד לכם פשוט איפה הקושי. בתמיכות מכינה קדם  להוריד, אני

אני גם לא יכולה להוריד שם, זה לא משהו שאנחנו יכולים צבאית, 

אני רוצה רגע לעשות  להוריד אותו. כן, יש לי הסכם איתם, בוודאי.

ל, אנחנו וני שלנו עם יגאבהסכם הקואליצי –סדר. לגבי תרבות יהודית 

אלף שקלים  50 -ית, זה יותר מאלף שקלים לתרבות יהוד 120מוסיפים 

ני מציעה שנוריד את זה כי זה מגלם בתוכו גם שאתם מבקשים. לכן, א

את הבקשה שלכם ויותר. אז זה מה שאני מציעה, שנוריד את זה, זה 

ות בתחום לגבי התרבות היהודית. לגבי תמיכות בתחום הספורט ותמיכ

ם, אלו ריכים להגיד שהם מסכימיאני מציעה, רגע, הם צ -הנוער

ני רק רגע אומרת לכם ההשגות שלהם, אלו לא ההשגות שלי, בסדר? א

גם ככה  –מה אפשר, בסדר? לגבי תמיכות מצוינות טכנולוגית בחינוך 

רצינו לתת יותר ונתנו יותר, אין לנו שום בעיה להסכים עם זה. גם 

ה להסכים על פחות, זה. גם ככה נתנו יותר, אז אין לנו בעיהסכמנו על 

זה, אין לנו כבר אישרנו את  –ס חתולים ר וסירואוקיי? זה לא. עיקו

אישרנו, אין לנו שום בעיה עם זה.  –שום בעיה עם זה. פינוי מחזור 

אנחנו כבר אישרנו את זה, כך שמבחינתנו אין  – הדברת מזיקים בישוב

שום בעיה  אישרנו, אין לנו –זה. מלגות סטודנטים לנו שום בעיה עם 

ר פני אישרנו, אין לנו שום בעיה עם זה. בית ספ –שיפוצי קיץ  עם זה.



 

 
 
 

זה גם בהסכם שלי הקואליציוני ואישרנו את זה,  –מאיר השתתפויות 

חלק מההסכם  –גם אין לנו בעיה עם זה. סלי מזון למשפחות מצוקה 

שני  –ו בעיה עם זה. אז יש פה ככה ... עם יגאל, אישרנו, אין לנ

חינתנו, הם נושאים מורכבים ביכולת שלנו לתת כזה שאים שמבהנו

ות של התחום ספורט והתמיכות של תנועות הנוער. זו סכום, זה התמיכ

קפיצה מאוד מאוד גדולה שאנחנו לא יודעים לתת אותה, אני אומרת 

ו הגזברית, שהיא , ומי שיכול להעיד על זה יותר זאת זה בשיא הכנות

 בנושא,צועית מת המקבעצם בסוף החות

 150שפטיות, קיטון של יש פה עוד משהו מבחינת מקורות, הוצאות מ ענבל דרור היימן:

אלף שקלים ואנחנו, יש לנו הסכם, זה בהסכם, אי אפשר להוריד את 

 זה.

בזה את  שנייה רגע. את כרגע לוקחת, שאישרנו את כל זה והכנסנו :כידור שושי כחלון

ו, אנחנו צריכים התמיכות. עכשי התמיכות, כי פה זה גם מגלם את

 לדבר על התמיכות. אם יש משהו שאנחנו,

 רגע, שושי, לפני זה יש את הצד השני של ההפחתות. ר:ני

עכשיו, את כל שאר הדברים, אין לנו בעיה, אנחנו מסכימים עליהם.  :כידור שושי כחלון

ל נושאים שהם כבדים ע 2עה. בסדר? יש פה נכון? תקנו אותי אם אני טו

לקיים על  2023לקראת תקציב העירייה בשנה הזו, אני מוכנה בהחלט 

ן בנפרד יחד עם כל חברי המועצה, ולדבר על התמיכות ולדבר על זה דיו

אגב, אנחנו צריכים תבחינים לתמיכות כבר  תקציב לתמיכות, בשמחה.

א עוד הרבה מאוד זמן, אז כך , זה עוד דקה וחצי, זה ל2023בספטמבר 

לחכות כל כך הרבה זמן. אנחנו לא יודעים, ואני פה גם  שלא מצופה

רבה, אם היו פה מיליון שקלים לתת לתמיכות,  אומרת את זה בכנות

, היינו נותנים עוד מיליון עוד מיליון שקלים, לא נעים לי להגיד לכם

ירייה מחזיקה כי שקלים. בסדר? היינו נותנים את זה. זה לא כסף שהע

שאנחנו לא . לכן, אני באמת אומרת, זה משהו היא לא רוצה לתת אותו

שאנחנו צריכים לבדוק בינינו וזה מה  נוכל לעמוד בו. אז עכשיו, מה



 

 
 
 

שאומרת עכשיו ענבל, אנחנו צריכים לקחת את כל הדבר הזה ולהגיד 

? למקורות המימון ... בסדרלכם מה המקסימום שאנחנו יכולים ביחס 

. אם Limitכם ידו לי אם יש לשלכם, בואו תג Limit -השאלה גם מה ה

 לויה ולהגיד מה אתם מוכנים לנהל על הדבר הזה שיחה פתוחה, ג

 על מה כן תאשרו? שלכם. Limit -ה

שושי, אני אגיד לך קודם כל בגדול. זה שאנחנו יושבים פה, זה לא  איציק בראון:

ו היא באמת, כמו שאמרנו כל בשביל להגיד: קחי וזה. הכוונה שלנ

תה, אנחנו נשב מגיע מצידך אין בעיה, את רוצה לשבת איהזמן ושזה 

 ו על מה לדבר, הבנתי. נשב וזה,שנייה, את אומרת לנ

כל שאר הדברים כבר סוכמו, בשתי הישיבות האחרונות גם הצבענו  :כידור שושי כחלון

שאתם תגידו לי עליהם. אני באמת אומרת, כבד עלינו. לא, אני רוצה 

תהיה לי איזו שהיא ... איציק אני אוכל, ששלכם כדי ש Limit -מה ה

תאמין לי ובחמשת החודשים  דב היקר, אני מכירה את התקציב,

 האחרונים, עוד יותר. 

 ענבל, כמה אישרנו עד עכשיו? איציק בראון:

א נוכל סכום טוב, אני אגיד שוב את מה שאני אמרתי קודם. אנחנו ל :כידור שושי כחלון

ות הנוער. אני כן מוכנה ספורט ובתנועכסף כל כך גבוה לתמיכות ב

אלף שקלים בכסף  200ו נעמיד להתחייב לכסף מותנה, זה אומר שאנחנ

מותנה וככל שלעירייה יעמוד הכסף הזה, אנחנו בשמחה נעניק אותו 

לספורט או, אני אסביר לך בדיוק מאיפה. לפעמים יש הכנסות שאנחנו 

יף מותנה. אני כן ים אותם, קורה כזה דבר. שמה את זה כסעלא צפ

הנושא אלף שקלים תקציב מותנה לטובת  200מוכנה, בהחלט, לשים 

הזה של תגבור התמיכות וככל שאתם תרצו גם להחליט שזה רק הולך 

 לספורט או רק לנוער, אז בשמחה.

 .לא, יש קריטריונים, אנחנו לא יכולים להחליט ככה איציק בראון:

אני גם אמרתי שאנחנו בספטמבר יכולים, בגלל זה ברור לי שאתם לא  :כידור שושי כחלון

שנה הבאה ואני בהחלט מוכנה, ואני מאשרים שוב את התבחינים ל



 

 
 
 

אומרת את זה פה בלב חפץ, לעשות דיון על התמיכות ולראות מה 

ה. אנחנו גם צריכים לזכור שקבוצת הכדורגל היא היכולת של העיריי

ף שקלים לקבוצת אל 750לא נותנת ה ג׳, אף רשות מקומית בליג

 כדורגל בליגה ג׳.

 זה הולך לכדורסל באותם קריטריונים.זה לא הולך רק לכדורגל.  איציק בראון:

אין שום בעיה, גם עם הכדורסל וגם עם הכדורגל, גם היום, גם עם  :כידור שושי כחלון

חנו בנינו יוון שאנאת זה מכהמצב של הכספים, תאמינו לי שבדקתי 

כים לעשות עכשיו גית לספורט ועשינו, אנחנו צריעכשיו תוכנית אסטרט

איך אנחנו מממשים את זה כדי לראות גם תוכנית כלכלית לספורט 

לאורך השנים. אנחנו רוצים גם להקים אגף לספורט, אנחנו רוצים 

מהמרכז הקהילתי ולהביא אותו להוציא את כל הספורט ההישגי 

קנים, שהיא זו מתב , שהעירייה תתעסק עם זה, שהיא תתעסקלעירייה

ורט שתתחזק את המתקנים כי מה שקורה היום, החיבור הזה של ספ

עממי עם ספורט הישגי בתוך המרכז הקהילתי, מנמיך את הספורט 

ההישגי ולא נותן באמת אפשרות לספורט ההישגי לגדול ולצמוח. זה 

 2בין נו לעשות הפרדה לספורט ההישגי, ולכן החלט עושה נזק

יק את החוגים, אוקיי? אשר המרכז הקהילתי יחזהתחומים האלה, כ

ההישגי, אנחנו זו העירייה ובעל תפקיד ואנחנו נחזיק את כל הספורט 

שמן הסתם, אנחנו נמנה לטובת העניין הזה. אז זה רק שתדעו, שזה על 

צים הפרק. זה עומד על הפרק, גם בגלל האצטדיון החדש שאנחנו רו

בת עניינים שלנו, אלא גם לממש את הפוטנציאל שלו ולא רק לטו

שמן הסתם תלך חזרה וגם לייצר אצלו רווחיות, רווחיות להשכיר אותו 

. זאת אומרת, Whateverלכל הקבוצות שמשחקות כדורגל, כדורסל, 

שום כסף לא חוזר לעירייה, זה הכל הולך חזרה לתוך פעילות הספורט. 

עדי ענק כון לעשות את זה ואנחנו גם מתקדמים בצאנחנו חושבים שנ

הפרק, אנחנו אומרת, זה עומד על לעשות את זה. זאת אומרת, אני 

סופיים וזה -ש יחד עם המרכז הקהילתי מקיימים על זה דיונים איןממ



 

 
 
 

העונה מתחילה באוגוסט, אני מזכירה יקרה ממש בקרוב, מכיוון ש

 ז זה מה שאני,לכולם, אז אנחנו חייבים להתקדם לשם. א

 ת זה, אם ככה?מעמידה א על כמה את איציק בראון:

אלף  50 -אלף שקלים לספורט וב 50ין אנחנו כרגע נגדיל לטובת העני :כידור שושי כחלון

אלף שקלים מותנה. זה אומר  200שקלים לתנועות הנוער ונשים עוד 

 אלף שקלים תוספת. 300סך הכל, 

 ?250, 200יכות במקום ת איתי כרגע על תמעזבי רגע, את מדבר איציק בראון:

, כן. 300זה  . כשמדובר על תנועות הנוער,250כשמדובר על הספורט,  :כידור שושי כחלון

 אלף שקלים מותנה, זה סך הכל, 200ועוד 

 כמה יוצא סך כל התוספות? גד רבינא:

בזה, אבל אלף שקלים, אני לא רוצה לא לעמוד  200לכל אחד מותנה  :כידור שושי כחלון

 צת גדול עלינו.אלף שקלים. ק 200אני מוכנה, לכל אחד מותנה 

 ש, מה ...? הסכום הסופי. אז כמה יצא סך כל התוספות, כמו גד רבינא:

אז אני אגיד לכם את התוספות סך הכל, בסדר? ואחרי זה אני אגיד  :כידור שושי כחלון

לנוער,  200מותנה  לכם ... אין לי בעיה, זה מותנה. אין לי בעיה, איציק,

של העירייה. בסדר? מן מותנה ביכולת הכלכלית לספורט, כמובן  200

ה רגע להגיד מה בסופו של יום אנחנו הסתם. אז בואו רגע, אני רוצ

, אתם ביקשתם מדברים עליו, בסדר? נתחיל עם התרבות היהודית

אלף שקלים, אנחנו כבר בתקציב בסעיף שמספרו  50תוספת של 

פת שלכם. אלף שקלים, זה יותר מהתוס 120הוספנו  1822100789

אוקיי? נדמה לי שזה גם חלק מההסכם הקואליציוני יחד עם יגאל 

זה גם מגובה בתוך התקציב, אז שתדעו. נראה לי, אני רם, ככה שאש

כי זה יותר מקווה מבחינתכם שאין על זה, לא צריכה להיות השגה 

אלף שקלים  700 -ממה שביקשתם. תמיכות תחום הספורט, על ה

ף שקלים, אנחנו נוכל להוסיף אל 500פת של שאתם ביקשתם, על התוס

 250לתחום הספורט יעמדו על  אלף שקלים, זה אומר שתמיכות 50

אלף שקלים. בסדר? תמיכות מצוינות  200, אלף שקלים פלוס מותנה



 

 
 
 

כמו שביקשתם, הצעה לאחר השגה, התוספת  –טכנולוגיות בחינוך 

 דמות, אז אין. זה פחות ממה שאישרנו בפעמים הקו43,500תעמוד על 

אלף  50התוספת תהיה כרגע  –לנו למנוע את זה. תמיכות תנועות נוער 

אלף  200שמופיע בתקציב, אוקיי? ואנחנו נשים פה  250 -שקלים על ה

 –שקלים מותנה עבור תנועות הנוער. בסדר? עיקור וסירוס חתולים 

 פי שכבר אושרה בשתי הישיבותאלף שקלים כ 80התוספת היא 

 45תוספת של  –של אלברט טייב. פינוי מחזור  לפי בקשתו האחרונות,

בשתי הישיבות האחרונות, לפי בקשתו של אלברט  אלף שקלים, אושרו

, אתם הורדתם את הסכום. בכל 25,500 –טייב. הדברת מזיקים בישוב 

ברט טייב. מקרה, אושר סכום גבוה יותר וזו גם הייתה בקשה של אל

ים, אושרה, גם אושרה אלף שקל 40תוספת של  –מלגות סטודנטים 

אלף  160תוספת של  –ץ בעבר, בשתי הישיבות האחרונות. שיפוצי קי

שקלים, אושרו בשתי הישיבות האחרונות. בית ספר פני מאיר 

אלף שקלים, אושר בישיבה האחרונה על  180תוספת של  –השתתפויות 

זה  אלף שקלים, 100 –מזון למשפחות במצוקה ידי הקואליציה. סלי 

אלף  100 -קואליציוני שלנו עם יגאל והם יישארו כגם בהסכם ה

אלף  400אלף שקלים, כולל  774ך הכל, התוספת היא שקלים. ס

אלף שקלים לתנועות הנוער.  200 -אלף שקלים לספורט ו 200שקלים, 

שתדעו ממה  . אוקיי? מקורות המימון,200 -ו 200, לא כולל 774

אלף שקלים,  50, 90 -חגיגות ה –קוף הפחתנו, כדי שגם זה יהיה ש

אלף שקלים,  80משכורות,  אלף שקלים, גזברות 100אירוע תרבות, 

 ,320אלף שקלים ולא  90נבחרים שכר, 

 רגע, רגע, מהתחלה. היה שינוי? דובר:

אלף  50, 90 -. חגיגות הכן. חגיגות יום העצמאות, לא רלוונטי ההפחתה :כידור שושי כחלון

להבין שבשבוע הבא אנחנו חוגגים יום יכים שקלים. אתם צר

ינתם בבקשה שלכם. אירוע אלף שקלים כמו שצי 50, העצמאות

אלף שקלים. נבחרים  80אלף שקלים. גזברות משכורות,  100תרבות, 



 

 
 
 

שכר, אני מזכירה לכולם, יש לנו הסכם קואליציוני עם יגאל ולכן, זה 

ים. שכר מינהל אלף שקל 60לף שקלים. משאבי אנוש שכר, א 90רק 

. אלף שקלים 24חטיבת איש שלום שכר, אלף שקלים.  150חינוך, 

אלף שקלים.  40 -הוצאות נכסים ציבוריים, אנחנו הגדלנו את זה ל

 60אלף שקלים וגינון,  30אלף שקלים. חינוך נוער שכר,  90חשמל שכר, 

שקלים. גינון זה מה שאנחנו כי כל אלף  774אלף שקלים. סך הכל, 

לניות, הוצאות משפטיות קבלניות, פעולות, אני מזכירות קב -פיםהסעי

פעולות הסברה ויחסי ציבור ותמיכות מכינות קדם  כבר אומרת,

כל הסעיפים האלה, מבחינתנו, הם סעיפים שאנחנו לא  –צבאית 

גם לגעת יודעים לגעת בהם. אנחנו לא יודעים לגעת בהם ולא רוצים 

ים. לפחות סעיף אחד שאני יודעת בהם. אנחנו לא יכולים ולא רוצ

מיליון שקלים  201ל יב שפה לכולם, מי שיסתכל על התקצ שמפריע

אלף שקלים, זה אפילו  185שפעולות הסברה ויחסי ציבור עומדים של 

 ,לא

לא, מי שיסתכל מה את עושה עם התקציב הזה, לא מה התקציב. מה  אלברט טייב:

ות, משלמת על כתבות את עושה, כן, כן. משלמת על כתבות אישי

 מית.תד

אני משלמת על כתבות אישיות, אז אתה ממש לא, ממש לא. אגב, אם  :כידור שושי כחלון

, זה גם עולה מוזמן לעתור, בסדר? יש לך את כל הזכות, אתה עורך דין

לך פחות מאשר עולה לי. זה הכל. עכשיו, זה לגבי הנושא של 

בזבזנו, סליחה שאני  הסתייגות. אני רק חייבת להודות שבאמת,ה

דבר הזה, חודשים על ה 4.5בקול רם, בזבזנו כמעט אומרת את זה 

שחלק גדול מהדברים כבר אושרו בעבר ובטח על ידי חברי הקואליציה. 

הדבר הנוסף שאני אשמח להבין מאיציק זה מה זה בדיקת נאותות 

 לקאנטרי קלאב. 

ך בכלל, זה כלכלי. האם היה ויכוח אם צריך לעשות פה, אם צרי :איציק בראון

 יהיה בכפר יונה כלכלי.קאנטרי קלאב 



 

 
 
 

 אוקיי, אז למה זה קשור לכספי פיתוח? :ידורכ שושי כחלון

 משום שזה ילך בתב״ר, אתה לא מכניס את זה בשוטף.  איציק בראון:

 על איזה קאנטרי אתה רוצה לדבר? :כידור שושי כחלון

 ל לראות אם אנחנו בכלל,על החדש שילך. בכלל, קודם כ בראון:יק איצ

על לעשות, אנחנו כל הזמן חוזרים  הקרקע לא שלי. אתה מבקש ממני :כידור שושי כחלון

אותו עניין. אוקיי? הקרקע לא שלי, הקרקע היא של מינהל מקרקעי 

ויות ישראל. אוקיי? לי אין זכויות על הקרקע, זה בדיוק כמו שאין לי זכ

דבר. עכשיו, אתה מבקש שאני  . בסדר? זה בדיוק אותו57על כביש 

לא שלי. אני  ת נאותות לקאנטרי קלאב שהקרקע היאאעשה בדיק

 רוצה רגע להבין באמת מה הערך של זה.

אבל הקרקע הזו, השימוש שלה הוא לטובת התושבים. כלומר,  איציק בראון:

 יה לא תגיד כן.בשבילנו. הם לא יעשו שם שום דבר אם העירי

 הם לא יעשו שום דבר?זה מי  :כידור שושי כחלון

 רמ״י. איציק בראון:

, ביררו, אוקיי? ור, יצאו לשני שיווקים, לא ניגשו יזמיםזה לא קש :כידור שושי כחלון

ביררו על הקרקע ולא יצאו לזה. רמ״י, מבחינתו, לא ישווק פעם 

למכור את הקרקע. שלישית את הקרקע אלמלא הוא ידע שיש היתכנות 

שהוא לא מצליח מבחינת מנהל מקרקעי  למה? כי כל שיווק כזה

, משמעותו פגיעה בערך הקרקע. שנינו יודעים ואתה יודע אפילו ראליש

יותר טוב ממני, שמנהל מקרקעי ישראל, מה שמעניין אותו זה כמה 

שיותר כסף על קרקעות שהוא מוכר. זה אנחנו יודעים, על זה אנחנו 

 לגבי קידום ם? אוקיי. מה שאנחנו מנסים היום לעשותמסכימי

מנסים מאוד יבות הקודמות, אנחנו הקאנטרי וגם אמרתי את זה ביש

ליזם שייקח את  מאוד להכניס רכיב נוסף כדי שתהיה כדאיות כלכלית

הקאנטרי. אוקיי? זה יכול להיות למשל דיור להשכרה. בסדר? מוגבל, 

תה יודע את זה יותר טוב ממני, אוכמובן. למה? כי כולנו יודעים 

 Backול להיות הוא לא עסק מניב. הוא בדרך כלל יכי קלאב שקאנטר



 

 
 
 

to back הוא גם , זה בערך מה שהוא עושה. כשיזם רוצה להיכנס, אז

-10אם הוא משקיע כל כך הרבה כסף, בסדר גודל של רוצה להרוויח, 

מיליון שקלים,  30-40מיליון שקלים זה רק לקנות את הקרקע ועוד  12

ה מיליון שקלים. הוא רוצ 50אב, זה כמעט זה להקים את הקאנטרי קל

אורך זמן להבטיח שתהיה לו כדאיות כלכלית, כי אחרת הוא משקיע ל

 מיליון שקלים על קרקע, בלי שהיא מניבה לו. 50

נכון, אז השאלה מה השיווק. אם השיווק שלהם היה, בוא קח, קבל  איציק בראון:

 שלושים שנים ואז יהיה לו שווה לבנות,זיכיון ל

 וא מוכר את הקרקע.זה לא קשור לזיכיון, ה :כידור שושי כחלון

 מי מוכר? איציק בראון:

רמ״י, מוכר את הקרקע. הוא לא נותן זיכיון, זה לא זיכיון לקרקע. אני  :כידור שושי כחלון

 עכשיו באה, אני עכשיו רוצה לקנות את הקרקע, קניתי. עכשיו אני

ייעוד של הקרקע, אתה יודע צריכה להקים על זה קאנטרי קלאב. זה ה

 את זה.

הבנתי, הבנתי, אבל את אומרת שזה לא הלך לו בלשווק, הוא לא טוב  ראון:איציק ב

 בלשווק את זה.

 לא שהוא לא טוב בלשווק, אומר היזם שבדק, :כידור שושי כחלון

 אמרת שאין יזם. איציק בראון:

י את זה גם, התעניינו וזה לא היו יזמים שהתעניינו בשיווקים, אמרת :כידור שושי כחלון

ישב אצלי לפני שבועיים, זה היה, או שבועיים וחצי. ישב להם. כלכלי 

 , כן, הנה, גם ששי ישב.אצלי יזם, אמר לי: זה לא כדאי לי. אם תתני לי

 שרמ״י יוריד את המחיר. איציק בראון:

קשור ה לא לא, זשל רמ״י, תקשיב רגע.  קשור למחיראבל זה לא  :כידור שושי כחלון

ל קאנטרי קלאב היא לא פעילות שיש למחיר. ... הוא אומר: פעילות ש

 בה כדאיות כלכלית.

 אז תודה רבה, אז הקרקע לא צריכה להיות שווה הרבה. איציק בראון:

 ההקמה של הקרקע היא בכל מקרה תעלה הרבה כסף. :כידור שושי כחלון



 

 
 
 

יון על השטח, אבל מיליון היה מיל 20אני מבין, לא שווה לו לשלם  ון:איציק ברא

 לו.  שווה

אני לא יודעת לעשות בדיקת  –איציק, אני מוכנה לעשות כזה דבר  :כידור ושי כחלוןש

היתכנות כלכלית ליחידת קרקע שהיא לא יחידת הקרקע שלי. אוקיי? 

ה? יש פה שמאי. אני לא יודעת לעשות את זה. מישהו יודע לעשות את ז

י. עשות בדיקת היתכנות כלכלית? יפה, אוקיאפשר לעשות דבר כזה? ל

מה יש לי לעשות  אז להוציא כסף סתם, אתה רוצה שנוציא את הכסף?

? אתה רוצה להגיד לי, בואי תעשי לי בדיקת היתכנות בדיקת היתכנות

על הבריכה העירונית, אני מוכנה לעשות על זה, בשמחה. זה יותר 

אני לא מסכימה. אז על י לי. אני לא מסכימה איתך אבל, בסדר, ממש

 ... את זה ביוני, בשמחה.נו אנחזה, שזה שלנו, ש

אני יודע, אני מכיר את הזה מצוין, אבל שם קאנטרי זו חתיכת בעיה  איציק בראון:

 מבחינת ...

 אבל לעשות סתם בדיקת היתכנות ולהוציא כסף? איציק, :כידור שושי כחלון

 אני לא רוצה סתם, אני רוצה לקדם את זה. בראון:יק איצ

טיחה, אתה רוצה לקדם את זה? תביא יזמים. תביא יזמים. אז אני מב :כידור שושי כחלון

 מה? יש לך יזמים? אתה רוצה להיות יזם?

 אני רוצה שימכרו את האדמה בזול אם זה הולך לקאנטרי. איציק בראון:

 י, אתה יודע מה? בוא,מנהל מקרקעעם אתה תדבר  :כידור שושי כחלון

 אבל זה התפקיד של העירייה. איציק בראון:

אנחנו עושים את זה, נו מה? הנה, אלי יושב כאן. מה נראה לך שאנחנו   :כידור כחלוןשושי 

 עושים ...? לא, באמת.

 כמה הם לקחו במכרז מינימום? איציק בראון:

ך, כי אני התעניינתי בעצמי. לה להגיד ליכומיליון שקלים. אני  12  :כידור שושי כחלון

 אוקיי?

 אז זה הגיוני? איציק בראון:



 

 
 
 

הגיוני למי? זה הקרקע שלו, מה עכשיו אתה אומר לי הגיוני. אגב, אני  :כידור כחלון שושי

מזמינה אותך, איציק, ללכת למינהל, לחפור להם שיורידו את המחיר. 

זהו. לגבי . 2023או  2022אם תצליח, אתה תהיה יקיר כפר יונה בשנת 

ישיבות כבר דיברנו על זה, כבר דיברנו ב –שיפוץ בית ספר פני מאיר 

בתוך זה, זה ... לגבי בניית אלף שקלים, הם יכנסו  200הקודמות, 

 גם על זה, איציק, אתה חוזר על עצמך. –המקווה 

 את אמרת, אמרתי, הסכום אצלך. איציק בראון:

שנסיים את תכנון לאחר  המקווה.בתכנון  אלי, אנחנופה אז יושב  :כידור שושי כחלון

אני לא יכולה לעשות אומדנים על המקווה, נוכל לעשות אומדנים, 

 מקווה.

 אבל איך את עושה את זה, בלי תב״ר לתכנון? איציק בראון:

 יש לי תקציב תכנון. :כידור שושי כחלון

 אה, יש תב״ר לתכנון. איציק בראון:

 ך?ר, מה יש לברו :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

 ון.בסדר, איציק? ברור שיש תב״ר תכנ :כידור שושי כחלון

 לגבי זה השתכנעתי. לגבי ... לא. איציק בראון:

 לגבי מה לא השתכנעת? :כידור שושי כחלון

 תנועות נוער וספורט. איציק בראון:

ה שאתה ה, תצביע מהשג-אין בעיה, אז תצביע נגד. אנחנו נצביע השגה :כידור שושי כחלון

רוצה. אגב, כל אחד פה שיצביע מה שהוא רוצה. אני רק רוצה שוב 

להגיד, זאת ההזדמנות האחרונה לאשר את התקציב. אתם מכירים את 

הסנקציות, חבל ש, אני אגיד באופן אישי, אני אגיד את זה באופן אישי, 

ים שתצביעו נגד התקציב ושתמצאו את עצמכם מפוזראוקיי? חבל לי 

אני לא חושבת ואני אומרת את זה בשיא הכנות, כן? עצה. ממליאת המו

להתקיים בלי חברי מועצה, זו דעתי האישית ותעשו שהמליאה צריכה 

 מה שאתם רוצים.



 

 
 
 

 אני רוצה להגיד משהו, שוש. בישיבות הקודמות כבר אישרת לנו את  איציק דב:

ון, מילי 1.200 -המיליון שקלים. ישבנו ואישרנו, הסכמתם על  1.200 -ה

ותנה. זה מ 400. עזבי, 770 -אנחנו ... לא, לא התאים לנו. היום ירדנו ל

, 1,200,00מותנה, לא הייתה התנייה. היה  400בפעם הקודמת לא היה 

, היא באה אלינו 1,200,000 -פשוט שיבינו פה כולם שהיא הגיעה כבר ל

 דנו יר .1,900,000, אנחנו באנו עם עם המספר הזה, לא אנחנו

 .770 -, היום אנחנו יורדים ל1,600,000 -ל

יק, אני מבינה את מה שאתה אומר, אבל אני גם אגיד קודם כל, איצ :כידור שושי כחלון

איציק, אני  שהיא קשורה לשכל ישר. בסדר? לך, אני אתן לך תשובה

רק רגע רוצה לענות לך, באמת, בגובה העיניים. בסוף, כל ישיבה יש לה 

ישיבות, היו הזדמנויות שבאמת  4דר? היו ות שלה. בסנויאת ההזדמ

ליציה הצביעו בעדן. אתם הצבעתם חברי המועצה מהקוא 6ובתמים, 

נגד מה שאתם השגתם עליו, אתם. אתם השגתם על דברים שאנחנו 

 הצבענו בעדם.

 לא קיבלנו את מה שביקשנו אותו. איציק דב:

 ות,חברי מועצה לפח 3יש פה  :כידור שושי כחלון

מתוכם אני, מתוך הספורט, זה אני העליתי את הסיפור של הספורט,  איציק דב:

 י העליתי את זה.זה אנ

אני אגיד לך כזה דבר. אלברט, צביקה ומשה קיבלו במאת האחוזים  :כידור שושי כחלון

את מה שהם ביקשו בשתי הישיבות האחרונות באופן ודאי והם 

אחוזים ממה  50קיבלתם  אתההצביעו נגד זה. אוקיי? איציק, גד ו

 עכשיו,אחוזים והצבעתם נגד. אוקיי? אז  50שביקשתם. אוקיי? ... 

 זה לא נראה לנו מספיק. איציק דב:

בסדר, אני מסכימה איתך, אבל זו הישיבה החמישית, זה מה שאפשר  :כידור שושי כחלון

 כרגע, כי גם אם אני לוקחת עוד סגן בשכר, יש לזה עלויות, מה לעשות?

עים, אף אחד מכם, לכשתהיו ראשי רשויות, אם תהיו וף אתם יודבס

שתעשו שיקולים דומים ולא שונים  ראש העיר כאן, כנראה



 

 
 
 

מהשיקולים שאני עושה. מה שעומד למול עיניי ובגלל זה גם היה לי 

חשוב לתת את התקציב המותנה הזה, לא אמרתי לא, לא אמרתי לא 

ת, קטנה אמנם, נתנו תוספ ער.לספורט ולא אמרתי לא לתנועות הנו

ליתי. בסדר, הע 50 -ו 50. לא, אבל תוספת ואמרתי: אני מחויבת על זה

עכשיו על התרבות היהודית אתם רוצים להצביע או שאתם מסתפקים 

אז אני שואלת, האם אנחנו מסוכמים על זה ואפשר להוריד את זה?  -ב

 אז הורדנו את זה? אז סעיף תרבות יהודית,

 (יחד)מדברים ב

, אז אני אומרת שיש פה 120ונתנו  50אתם ביקשתם תוספת של   :כידור וןשושי כחל

 הסכמה, בואו רק נצביע על זה שכולנו מסכימים.

באת וציינת כאילו אנחנו חבורה של הזויים, שלושה מהקבוצה פה,  צבי ימין:

צביקה, אלברט ומשה. זה נשמע ככה לכאורה. אנחנו נשמעים כמו 

שאנחנו רוצים. שכחת לציין דבר אחד,  נגד תקציב ענוהזויים שהצב

, ... עם עצמי, ציה. אם הייתי מצביעשושי, אני חלק מקבוצה של אופוזי

זה היה עניין אחר. אנחנו בעצם קבוצה שאחד תמך בשני לאורך כל 

 הדרך, ואת זה את לא מזכירה. זה נשמע כאילו אני ... נגד עצמי.

מגישים את ההשגות האלו,  7נחנו ו הגשנו, אנחנאת ההשגות האלו שא איציק דב:

ישים את המסמך הזה וכל ביחד שמג 7לא אחד מגיש את זה. אנחנו 

אחד מאיתנו שמסתכל, הוא מסתכל על כולנו ביחד, הוא לא מסתכל על 

 הסעיף שלו בלבד.

 אז אני רגע רוצה להגיד ולהתייחס למה שזה. צביקה, קודם כל, אני לא :כידור שושי כחלון

ה הזוי, אתה שמעת את זה, אז אני יכולה רק להתנצל תמשתי במילהש

זה, כי אני לא אמרתי שאתם הזויים. לא,  על זה שאתה שמעת את

אם ככה אתה שמעת את זה, למרות שלא אמרתי את זה, אז ממש לא. 

אני מבינה שאתם  –אני מתנצלת. זה אחד. הדבר השני שאני אגיד 

צג סקטור נפרד. אוקיי? חד מכם מייל אקבוצה, אבל בסופו של דבר, כ

תם דיברתם גם אתם הגשתם את ההשגות שלכם בנפרד, זה לא שא



 

 
 
 

איתי קבוצה. בפעם הראשונה שבאתם והבאתם מסמך כקבוצה וגם, 

אני לא יודעת אם זה כקבוצה, אתם לא חתומים על זה, אבל אני 

יוצאת מנקודת הנחה כמו שאתה אמרת, איציק, שישבתם על זה 

את זה, כן ואני אומרת שוב שהשתנו הנסיבות.  אני מכבדת צה.כקבו

אפשר לאפשר יותר או לאפשר פחות, זה כשמשתנות נסיבות, אז גם 

. זה מה שקרה בישיבה הזו. אתם צריכים זה, הייתה לכם הכל

הזדמנות בישיבות הקודמות, אני באמת אומרת את זה, הייתה 

ו את זה זה, נתנה שהזדמנות, נתנו לכם גם את ההזדמנות, סליח

 ההזדמנות.

 50לי, לרשימה שלנו  את אמרת לבד שלא נתת. את אמרת לבד שנתת איציק בראון:

 אחוזים.

 נכון, נכון. :כידור שושי כחלון

 אז לא נתת. איציק בראון:

 נתנו את ההזדמנות ואתם הצבעתם נגדה, איציק. :כידור שושי כחלון

 אחוזים, מה? 50נתת לנו  איציק בראון:

תתי אחוזים. אני, איפה שלא נ 50, אמרתי, כל הזמן אני אומרת 50נתנו  :דורכי י כחלוןשוש

אחוזים.  100אחוזים, לא אמרתי שנתתי  100אחוזים, לא אפשרתי  100

. בסדר? זהו, אז 3סיעות, לא  2של אחוזים  100 -ציינתי לגבי ה בסדר?

בקשת ק ממקובל על כולם? אני רתרבות יהודית, מסוכם על כולם? 

ו את היד, שנדע פה אחד, שאנחנו לא דנים בסעיף של תרבות שתרימ

, פה אחד, כן. 9. תודה, פה אחד, ירד. זה 1822100783ו יהודית שמספר

אלף  250 -ל 200אנחנו נעמיד אותן במקום  –תמיכות תחום הספורט 

אלף שקלים מותנה. אוקיי? לטובת העניין. מי בעד?  200שקלים, עם 

 .ידוירים את 

לא, רגע, אבל תתני את ההצעה שלנו. את מבטלת את ההשגה, ההשגה  און:איציק בר

אלף שקלים. את נותנת את ההשגה שלך, לא את ההשגה  700י היא של

אלף שקלים, תוספת של חצי מיליון שקלים.  700שלי. ההשגה שלי היא 



 

 
 
 

אז תקיימי על זה הצבעה, מי בעד ההצעה של איציק, של לתת לספורט 

 ?250וההצעה של, זה אלף שקלים  700

שני. תמיכות תחום הספורט, אוקיי, אנחנו נצביע אחד מול ה :כידור שושי כחלון

אלף שקלים,  200עומדת על  2022, אוקיי? הצעת תקציב 1829200810

אלף שקלים. מי בעד?  500אלף שקלים, תוספת  700הצעה לאחר השגה 

צביע בהצעה לא יכול להעד ירים את ידו. אגב, מי שמצביע עכשיו ב

הנגדית, ההצעה הנגדית ואני אדגיש אותה, היא תמיכות תחום 

אלף שקלים,  200, 2022הצעת תקציב  הספורט עם אותו מספר, אוקיי?

אלף שקלים מותנה, זה יעמוד  200 -אלף שקלים ו 250זה יעמוד על 

 אחד מול השני. בסדר? זאת ההצבעה. אז מי בעד תוספת של,

 חד(בי )מדברים

ין שמשנה עניינים. ניר מוטרד ובצדק מהנושא שכל עני 2שנייה, יש פה  לומית גבע:עו״ד ש

את התקציב צריך גם להראות את המקורות שלו, אבל זה עוד לא 

 כרגע. לא, כי כרגע, אנחנו בהשגות עצמן.

 )מדברים ביחד(

, כי נכנסת לזה לא שצריך גם לעשות את ... זה כבר אניאם ניר אומר   עו״ד שלומית גבע:

 סעיף, אפשר להצביע ...,-זה מבחינת התקציב. אפשר להצביע סעיף

 סעיף.-אנחנו נצביע סעיף :כידור שי כחלוןשו

סעיף ובסוף מגיעים לגירעון, אז לפני שמצביעים -ואם מצביעים סעיף עו״ד שלומית גבע:

 על התקציב כולו צריך למצוא את המקורות האלה, זה אותו דבר בסוף,

עומדת  2022, הצעת תקציב 1829200810טוב. תמיכות תחום הספורט,  :דורכי י כחלוןשוש

אלף שקלים  250אלף שקלים, הצעת התקציב שלנו עומדת על  200ל ע

אלף שקלים מותנה ... שמעתם, כולם? זו ההצעה שלי, שלנו,  200ועוד 

 זה?. צריך לעשות מי נגד על 7של הקואליציה. מי בעד? ירים את ידו. 

אבל ההצעה שלנו, זו הסתייגות שלנו, לא של ראש העיר. שנייה. אלו  ב:אלברט טיי

סתייגויות שלנו, שנייה אחת, אני רוצה להגיד משהו לפרוטוקול. אלו ה

הסתייגויות שלנו ואנחנו מבקשים לעלות את ההסתייגויות שלנו. ... 



 

 
 
 

 יש לסדר היום, לא קודם כל ההסתייגויות שלה, את מה שהיא רוצה.

ההסתייגויות הן שלנו ואני  ית, היא שזו קובעת, זו לא את.פה יועמ״ש

הסתייגות שאני העליתי. יש לי זכות, היא לא -הסתייגות רוצה להעלות

תיקח לי את הזכות הזו, היא יכולה להעלות מה שהיא רוצה אחרי 

 שאני מעלה. איפה הבעיה פה?

ן ההצבעה של הפקודה יש יה. במנגנושניאני לא ראיתי אבל את הפער,   עו״ד שלומית גבע:

ביע בעד ונגד. יש אפשרויות: יש אפשרות כשמעלים הצעה אחת, להצ 3

הצעות שעומדות זו מול זו, להצביע בעד זו או בעד זו  2אפשרות כשיש 

ואז אם אתה מגיש הסתייגות וראש העיר שמה למולה את הצעת 

ר אם יש יות ות,התקציב שלה, אז אפשר להצביע זו מול זו ויש אפשר

משתי הצעות, מה שקרה לנו כבר כמה פעמים, להצביע על כל אחת 

אז זה בסדר לעשות מי אוקיי? עכשיו, פה אם אנחנו זה מול זה, בנפרד. 

בעד זה ומי בעד זה כל עוד מדובר על אותו סעיף. למה זה מפריע לך? 

 של כל הסתייגות והסתייגות שהעלית.זה לא מונע מדיון בהסתייגות 

ההצעה שלנו צריכה לעלות קודם כי אנחנו הבאנו את ההסתייגות, לא  ברט טייב:אל

עיר, זה מה שאני אומר. כשאומרים מי בעד, צריך להגיד קודם ראש ה

את מה שאנחנו הצענו ואחר כך את מה שהיא אמרה. זה מה שאני 

 אומר. את יכולה להחליט לעצמך את מה שאת רוצה.

ת משפטית, זו החלטה של ראש העירייה. יועצת טה של יועצהחלזו לא  :כידור שושי כחלון

יועצת בתחום המשפט. אוקיי? אני משפטית כשמה כן היא, היא 

 ...182920העירייה. מנהלת את 

 )מדברים ביחד(

את כל פעם מקטינה את היועמ״ש של העירייה, כל פעם מקטינה אותה  אלברט טייב:

 ולא היא.  את מחדש. ממש, כי את אומרת שמי שקובע זו

אלף  200, 2022, תמיכות תחום הספורט. הצעת תקציב 1829200810 :כידור שושי כחלון

 500אלף שקלים, סך הכל התוספת  700שקלים, הצעה לאחר השגה 

אלף שקלים, זו ההצעה של האופוזיציה. מי בעד? ירים את ידו. הוא 



 

 
 
 

וינות מצ , תמיכות1829250810הצביע פעם אחת, הוא לא יכול. הלאה, 

אלף  20עומדת על  2022, אוקיי? הצעת תקציב לוגיות בחינוךטכנו

שקלים, סך הכל  63,500לאחר השגה עומדת על  שקלים, הצעה

. גם הקואליציה וגם האופוזיציה בעד הדבר הזה. מי 43,500התוספת 

, תמיכות תנועות נוער. הצעת 1829210810בעד? ירים את ידו. פה אחד. 

 50שקלים, אנחנו מציעים תוספת של  אלף 250על דת עומ 2022תקציב 

אלף שקלים  200לף שקלים ועוד א 300אלף שקלים, להעמיד את זה על 

מותנה שאנחנו נשמח לתת את זה לתנועות הנוער, והיה ולעירייה 

 .7יעמוד הכסף. זאת ההצעה של הקואליציה. מי בעד? ירים את ידו. 

ה. הצעת תקציב האופוזיצי צעת, תמיכות תנועות נוער, ה1829210810

שקלים,  אלף 700אלף שקלים, הצעה לאחר השגה  250עומדת על  2022

. עיקור 6שקלים. מי בעד? ירים את ידו.  450,000סך הכל התוספת 

אלף שקלים, הצעה  140, הצעת תקציב 1714100750וסירוס חתולים, 

ה יציאלף שקלים, גם הקואל 80אלף שקלים, תוספת  220לאחר השגה 

וזיציה בעד התוספת הזו. מי בעד? ירים את ידו. פה אחד? וגם האופ

אלף שקלים, הצעה  405, פינוי מחזור 1712300751חזור, פינוי מתודה. 

אלף שקלים, גם הקואליציה  45אלף שקלים, תוספת  450לאחר השגה 

וגם האופוזיציה בעד התוספת הזו. מי בעד? ירים את ידו. פה אחד. 

, 154,500 2022ם בישוב, הצעת תקציב דברת מזיקי, ה1715300780

, גם הקואליציה 25,500וספת אלף שקלים, ת 180הצעה לאחר השגה 

וגם האופוזיציה בעד. מי בעד? ירים את ידו. פה אחד. מלגות 

אלף שקלים, הצעה  60 2022, הצעת תקציב 1816000810סטודנטים, 

על  , מקובל גםליםאלף שק 40אלף שקלים, תוספת  100לאחר השגה 

הקואליציה וגם על האופוזיציה. מי בעד? ירים את ידו. פה אחד. 

אלף שקלים, הצעה  140 2022, הצעת תקציב 1811000751וצי קיץ, שיפ

אלף שקלים,  160אלף שקלים, סך הכל התוספת  300לאחר השגה 

מקובל גם על הקואליציה וגם על האופוזיציה. מי בעד? ירים את ידו. 



 

 
 
 

, בית ספר פני מאיר השתתפויות, הצעת תקציב 1813240810ד. פה אח

אלף שקלים, סך הכל  250לאחר השגה אלף שקלים, הצעה  70 2022

אלף שקלים, מקובל גם על הקואליציה וגם על  180התוספת 

האופוזיציה. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? סל מזון 

 300על עומדת  2022ב , הצעת תקצי1842200841למשפחות במצוקה, 

אלף שקלים, סך התוספת היא  400אלף שקלים, הצעה לאחר השגה 

אלף שקלים. מי בעד? זו הצעה משותפת לכל חברי המועצה. מי  100

בעד? ירים את ידו. פה אחד. נדמה לי שדנו בכל הסעיפים. אלה כל 

, 1752000781חגיגות התשעים,  סעיפי התקציב, בסדר? מקורות מימון,

תה. אני אומרת רק את ההפחתה, בסדר? צריכה שקלים הפח אלף 50

אלף שקלים, הצעה לאחר השגה,  200 2022הכל? אוקיי, הצעת תקציב 

, 1822100785אלף שקלים.  50אלף שקלים, סך הכל הפחתה  150

אלף שקלים, הצעה לאחר  314 2022אירועי תרבות, הצעת תקציב 

, גזברות 1621000110ם. אלף שקלי 100, סך הכל הפחתה 214השגה 

 שקלים, הצעה לאחר השגה 1,342,000 2022משכורות, הצעת תקציב 

, 1611000110אלף שקלים.  80שקלים, סך הכל הפחתה  1,262,000

שקלים, כמה זה יוצא  1,468,000 2022נבחרים שכר, הצעת תקציב 

, 161500010אלף שקלים.  90, סך הכל הפחתה 1,380,000לאחר זה? 

, הצעה לאחר השגה 388,500 2022ת תקציב ש שכר, הצעאנומשאבי 

, שכר מינהל 1811000110שקלים.  אלף 60, סך הכל הפחתה 328,500

שקלים, הצעה לאחר השגה  2,557,000 2022החינוך, הצעת תקציב 

, 1814100110אלף שקלים.  150שקלים, סך הכל הפחתה  2,407,000

הצעה לאחר , 1,430,000, 2022חטיבת איש שלום שכר, הצעת תקציב 

, 1749000780אלף שקלים.  24, סך הכל הפחתה 1,406,000השגה 

אלף שקלים, הצעה  200 2022הוצאות נכסים ציבוריים, הצעת תקציב 

אלף שקלים.  40אלף שקלים, סך הכל הפחתה  160לאחר השגה 

 92, 2022אלף שקלים הצעת תקציב  182, חשמל שכר, 1743000110



 

 
 
 

אלף שקלים.  90סך הכל הפחתה  ,לאחר השגה צעהאלף שקלים ה

, סך הכל 681שקלים למול אלף  711, חינוך נוער שכר, 1822100110

אלף שקלים הפחתה,  60, 1746000750אלף שקלים. גינון,  30הפחתה 

אלף שקלים.  60מש״ח,  2,940,000מיליון,  3מה התקציב? במקום 

מי נגד? ם את ידו. ירימי בעד? אוקיי, זה סך כל מקורות המימון. 

  סיימנו.אוקיי, מי נגד? איציק וגד? אלברט, מה איתך? מי נמנע? נמנע. 

 
 

 החלטה:

 1822100789 תרבות יהודית

  ₪ 120,000כפי שמופיע בחוברת התקציב תקצוב בסך של 

 מאשרים פה אחד

 

 1829200810 – תמיכות תחום הספורט- הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך של 200,000 ש"ח

וסך  ₪ 250,000בסך של יסתכם התקציב כך ש ₪ 50,000הקואליציה תוספת של הצעת   

.תוספת מותנית ₪ 200,000של   

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, עומרי פרבר, מעיין חג'ג, רם בליטנטל, 

 עמית אזולאי , יגאל אשרם.

 נגד: איציק דב, גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב, צביקה ימין, משה בוארון.

 אושר

 

₪ 700,000יסתכם בסך של התקציב כך ש ₪ 500,000הצעת האופוזיציה תוספת של   

 בעד: איציק דב, גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב, צביקה ימין, משה בוארון.

 נגד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, עומרי פרבר, מעיין חג'ג, רם בליטנטל, עמית אזולאי , יגאל אשרם.

 לא אושר

 

 1829250810 תמיכות מצויינות טכנולוגית בחינוך -הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך של 20,000 ש"ח

₪ 63,500כך שהתקציב יסתכם בסך של  ₪ 43,500הצעת האופוזיציה תוספת של   

 מאשרים פה אחד

 

 



 

 
 
 

 1829210810-תמיכות תנועות נוער -הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך של 250,000 ש"ח

תוספת ₪ 200,000וסך של  ₪ 300,000יסתכם בסך של התקציב כך ש ₪ 50,000צעת הקואליציה תוספת של ה  

.מותנית   

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, עומרי פרבר, מעיין חג'ג, רם בליטנטל, 

 עמית אזולאי , יגאל אשרם.

 נגד: איציק דב, גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב, צביקה ימין, משה בוארון.

 אושר

₪ 700,000יסתכם בסך של התקציב כך ש ₪ 450,000הצעת האופוזיציה תוספת של   

 בעד: איציק דב, גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב, צביקה ימין, משה בוארון.

 נגד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, עומרי פרבר, מעיין חג'ג, רם בליטנטל, עמית אזולאי , יגאל אשרם.

 לא אושר

 1714100750 עיקור וסירוס חתולים -הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך של 140,000 ש"ח

₪ 220,000יסתכם בסך של  תקציבכך שה ₪ 80,000הצעת האופוזיציה תוספת של   

 מאשרים פה אחד

 

 1712300751 פינוי מחזור- הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך של 405,000 ש"ח

₪ 450,000יסתכם בסך של  תקציבכך שה ₪ 45,000ספת של תופוזיציה האוהצעת   

 מאשרים פה אחד

 

 1715300780 הדברת מזיקים בישוב – הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך של 154,500 ש"ח

₪ 180,000יסתכם בסך של  תקציבכך שה ₪ 25,500הצעת האופוזיציה תוספת של   

 מאשרים פה אחד

 

 1816000810 מלגות סטודנטים - הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך 60,000 ₪ 

₪ 100,000יסתכם בסך של  תקציבכך שה ₪ 40,000הצעת האופוזיציה תוספת של   

 מאשרים פה אחד

 

 1811000751 שיפוצי קיץ -  הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך 140,000 ₪

₪ 000,003של  בסךיסתכם  תקציבכך שה ₪ 0,00016הצעת האופוזיציה תוספת של   

 מאשרים פה אחד

 

 



 

 
 
 

 1813240810 בי"ס פני מאיר השתתפויות - הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך 70,000 ₪

₪ 250,000יסתכם בסך של  תקציבכך שה ₪ 180,000הצעת האופוזיציה תוספת של   

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, עומרי פרבר, מעיין חג'ג , יגאל אשרם, איציק בראון, איציק דב, גד רבינא ,

 אלברט טייב, צביקה ימין, משה בוארון

 נמנעים:  רם בליטנטל, עמית אזולאי

 1842200841 סלי מזון למשפחות מצוקה - הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך 300,000 ₪

₪ 400,000יסתכם בסך של  תקציבכך שה ₪ 100,000הצעת האופוזיציה תוספת של   

 מאשרים פה אחד

 

 מקורות מימון:

 

 1752000781 חגיגות ה-90 -הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך  200,000 ש"ח 

₪ 150,000כך שהתקציב יסתכם בסך של  ₪ 50,000הפחתה בסך   

 

 1822100785 אירוע תרבות -הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך  314,000 ש"ח 

₪ 214,000כך שהתקציב יסתכם בסך של  ₪ 100,000הפחתה בסך   

 

 1621000110 גזברות משכורות -הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך  1,342,000 ש"ח 

₪ 1,262,000כך שהתקציב יסתכם בסך של  ₪ 80,000הפחתה בסך   

 

 1611000110 נבחרים שכר - הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך  1,468,000 ש"ח 

₪ 1,378,000כך שהתקציב יסתכם בסך של  ₪ 90,000הפחתה בסך   

 

 1615000110 משאבי אנוש שכר - הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך  388,500 ש"ח 

328,500₪כך שהתקציב יסתכם בסך של  ₪ 60,000הפחתה בסך   

 

 1811000110 שכר מנהל חינוך - הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך  2,557,000 ש"ח 

₪ 2,407,000כך שהתקציב יסתכם בסך של  150,000₪הפחתה בסך   

 

 1814100110 חט"ב איש שלום שכר - הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך  1,430,000 ש"ח 

₪ 1,406,000כך שהתקציב יסתכם בסך של  ₪ 24,000הפחתה בסך   

 



 

 
 
 

 

 1749000780 הוצאות נכסים ציבוריים - הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך  200,000 ש"ח 

₪ 160,000סך של כך שהתקציב יסתכם ב ₪ 40,000הפחתה בסך   

 

 1743000110 חשמל שכר - הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך  182,000 ש"ח 

₪ 92,000כך שהתקציב יסתכם בסך של  ₪ 90,000הפחתה בסך   

 

 1822100110 חינוך נוער שכר - הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך  711,000 ש"ח 

₪ 81,0006כך שהתקציב יסתכם בסך של  ₪ 30,000הפחתה בסך   

 

 1746000750 גינון עבודות קבלניות -הצעת תקציב מקורית לשנת 2022 בסך  3,000,000 ש"ח 

₪ 2,940,000כך שהתקציב יסתכם בסך של  ₪ 60,000הפחתה בסך   

 

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, עומרי פרבר, מעיין חג'ג, רם בליטנטל, 

 עמית אזולאי , יגאל אשרם.

 נגד: איציק בראון, איציק דב, גד רבינא

 נמנעים: אלברט טייב, צביקה ימין, משה בוארון

 

 

 

צה טוב, אנחנו מצביעים על כל התקציב. לא, אנחנו מצביעים על שורה בתקציב שזה מוע

 ז איציק ויגאל, תצאו החוצה. דתית, א

 ויגאל אשרם יוצאים מהחדר(בראון )איציק 

 )מדברים ביחד(

 .185ממשיכים,  אנחנו :כידור שושי כחלון

 שקלים  3,000אחזקה , מועצה דתית הוצאות 1851000780 ענבל דרור היימן:

 שקלים.  1,174,000, מועצה דתית השתתפויות, 1851000810 -ו

אוקיי. מי בעד לאשר את שני התקציבים האלה? ירים את ידו. מועצה  :כידור לוןשושי כח

מי . 11ירים את ידו.  דתית. שני הסעיפים של המועצה הדתית. מי בעד?

 מי נמנע?נגד? 



 

 
 
 

 

 החלטה:

 מאשרים את תקציב המועצה הדתית: 

₪ 1,174,000על סך  -מועצה דתית השתתפויות-1851000810  

₪ 3,000על סך -אחזקה  הוצאות תיתמועצה ד-1851000780  

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, יגאל אשרם,עומרי פרבר, עמית אזולאי, מעיין חג'ג, איציק דב, 

.אלברט טייב, צבי ימין  

 נגד: גד רבינא.

 

לא הצביעו בשל ניגוד ענינים -יגאל אשרם ואיציק בראון  

 

  אושר

 

 חדר(סים לנם נכ)איציק בראון ויגאל אשר

. מי נגד? ירים את ידו. 9? ירים את ידו. 2022מי בעד אישור תקציב   :כידור שושי כחלון

תה הכי מדהים אותי. אתה קיבלת כל מה מדהים, אתה מבין שא

 שביקשת.
 החלטה:

ש"ח 201,238,000בסך  2022העירייה לשנת מאשרים את  תקציב   

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, יגאל אשרם, עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג,

משה בוארון, צבי ימין.   

 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, איציק בראון.

 

 אושר

 

 

העיניים שלך רק עליי, את מבינה? מכולם, רק אני, זה בסדר. זה בסדר,  אלברט טייב:

 גבירתי ראש העיר, הכל בסדר.

 רת לך את זה מגובה העיניים, אתה יודע למה?ני אומא :רכידו ושי כחלוןש

 הכל בסדר, בואו נעבור לנושא הבא, הכל בסדר. אלברט טייב:



 

 
 
 

מכיוון שאתה באופן אישי, כן? קיבלת מתחילת הדיונים על התקציב  :כידור ןשושי כחלו

כל מה שביקשת ואתה מצביע נגד הדברים שאתה ביקשת. זה פשוט 

 אותי. מדהים

ודע, אני יודע. מה שאת לא מסוגלת להבין זה מה זה אומר אני י ייב:אלברט ט

מבינה קבוצה. זה מה שאת לא מצליחה להבין, כל פעם מחדש את לא 

 את זה.
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כל  תוכנית הפיתוח, כן. אנחנו נאשר את תוכנית הפיתוח. כן, ענבל.  :כידור שושי כחלון

יב ושהוא עבר וחבל לי, כן? ואני קצשר את התוד לכל מי שאיהכב

אומרת את זה באופן אישי לכולם, חבל לי שהיינו צריכים לגרור את 

ים ובסוף להגיע לתוצאה שבחלק המקרים היא חודש 4עצמנו במשך 

פחות טובה לאלה שהגישו בקשות ויכלו לקבל יותר ממה שהם השיגו 

ום אחרים. מקמחליטה ב, אבל אני לא עליו. באמת חבל לי באופן אישי

 אני יכולה להחליט רק במקום עצמי.

התב״רים לחוברת, חלק מ 31תוכנית הפיתוח, כפי שמופיעה בעמוד  ענבל דרור היימן:

 כבר אישרנו, אבל אנחנו נאשר את זה שוב כתוכנית.

דו. מי ? ירים את י2022מי בעד אישור תקציב הפיתוח לשנת העבודה  :כידור שושי כחלון

אתה  עמית, רמי. מי נגד? ירים את ידו. מי נמנע? ה,ביקה, משבעד? צ

 נגד או נמנע? 
 

 החלטה:

2022מאשרים את תכנית הפיתוח לשנת   

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, יגאל אשרם, עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג, 

 משה בוארון, צבי ימין.

 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, איציק בראון.

 אושר

 



 

 
 
 

 תקציב כוח אדם. מי בעד לאשר את תקציב כוח אדם? ירים את ידו. מי נגד? ירים את ידו. 

 כוח אדם, אני אסביר לך. צביקה, עמית, שה, אתה נגד או נמנע? נמנע. משה נמנע. מנע? מנ מי

 התנגדו.  יקגד ואיצ ,ושי, שי, מעיין ועומרי אישרו. משה נמנע, אלברט, איציקרמי, יגאל, ש

 
 

 החלטה:

2022לשנת  כח אדםמאשרים את תקציב   

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, יגאל אשרם, עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג, 

 צבי ימין.

 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, איציק בראון

 נמנע: משה בוארון

 

 אושר

 

 2022 קרנות לשנתאישור תקציב ה .3

, מי בעד לאשר את תקציב הקרנות 2022תקציב קרנות לשנת העבודה  שושי כחלון כידור:

. שוב, צביקה ואנחנו. מי נגד? ירים ? ירים את ידו2022לשנת העבודה 

. תודה 2022נע? ירים את ידו. תודה רבה, אושר תקציב את ידו. מי נמ

 רבה לכולם.
 החלטה:

2202ת לשנת מאשרים את תקציב הקרנו  

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, יגאל אשרם, עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג, צבי ימין.

 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, איציק בראון

 נמנע: משה בוארון

 אושר

 בברכה,       
 

                                  ___________________              _______________________ 

 ששי מגידו                שושי כחלון כידור      

 ל העירייהמנכ"             ראש העירייה        


